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ในสังคมของเราน้ี คนมีความเปนอยู มีระบบการดําเนินชีวิต
แบบตางๆ หลายอยาง วาถึงแบบท่ีตางกันอยางเห็นชัดท่ัวไป ก็คือ 
ชีวิตชาวบาน กับชีวิตในวัด แบงเปนพระสงฆ กับชาวบาน หรือ
พระ กับคฤหัสถ ซ่ึงบางทีก็เรียกแบบกันเองวา ญาติโยม

พระสงฆน้ันอยูในวัด ก็มีวิถีชีวิต หรือระบบการดําเนินชีวิต
ของทานไปแบบหน่ึง ถาเทียบกับชาวบานหรือคฤหัสถ พระสงฆก็มี
จํานวนนอยอยางย่ิง คงจะสักคร่ึงเปอรเซนตเทาน้ันเอง และทานก็
มีระเบียบวินัยชัดเจน จึงไมมีปญหาอะไรมากนัก แตท่ีมีเร่ืองมาก 
ควรจะพูดกันใหมาก ก็คือเร่ืองการดําเนินชีวิตของชาวบาน

ถามองจากสายตาของพระ ชาวบานหรือคฤหัสถน้ัน อยูใน
สภาพแวดลอมอีกแบบหน่ึง และมีวิถีทางดําเนินชีวิตตางออกไป
แบบหน่ึง เพราะฉะน้ันจึงมีหลักความประพฤติบางอยาง โดย
เฉพาะในสวนเบ้ืองตนและท่ีเปนดานภายนอก เชนในระดับศีล ซ่ึง
เปนเร่ืองของคฤหัสถท่ีจะประพฤติตางจากพระภิกษุ ดังจะเห็นวา
เมื่อพระลาสิกขาแลว ก็จะเริ่มชีวิตของชาวบานดวยการมาขอ
สมาทานศีล ๕ ซ่ึงเปนหลักความประพฤติเบ้ืองตนของคฤหัสถ

อยางท่ีไดเลาเรียนกันแลววา ศีล ๕ น้ีเปนหลักประกันให
สังคมอยูรวมกันดวยดี มีความสงบสุขพอสมควร ใหแตละคนพอ
เปนอยูได โดยไมเบียดเบียนกันมากนัก สังคมจะไดไมเดือดรอน
เกินไป เมื่อมีศีล ๕ เปนหลักประกันแลว เราก็มีโอกาสท่ีจะทํา
ความดีขยายกวางและสูงข้ึนไป
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วางฐานชีวิตใหม่ันคงแนนหนา

อยางไรก็ดี คําสอนสําหรับคฤหัสถท่ีเปนหลักความประพฤติ
พ้ืนฐานน้ี ไมใชมแีคศลี ๕ เทาน้ัน ทานยังแสดงหลกัการพัฒนาชีวิต
ตอไป ใหเปนอารยชน คอืคนท่ีหางไกลจากความปาเถ่ือนเลือ่นลอย

พระสูตร คือคําสอนหรือเทศนาของพระพุทธเจาเร่ืองหนึ่ง ซ่ึง
ประมวลหลักการดําเนินชีวิตของอารยชนไว เปนแบบแผนความ
ประพฤติของคฤหัสถ พระอาจารยสมัยตอมาใหถือเปน วินัยของ

คฤหัสถ ก็คือพระสูตรท่ีเรียกวา สิงคาลกสูตร พระพุทธเจาทรง
แสดงพระสูตรน้ีแกมาณพ คอืชายหนุมลกูผูด ี ท่ีมช่ืีอวา สงิคาลกะ
บางทีเรียกวา สคิาโลวาทสตูร

คําสอนของพระพุทธเจาในสิงคาลกสูตรน้ี แสดงวิถีชีวิตของ
อารยชน ชาวพุทธทุกคนควรใหความสําคัญ และนํามาปฏิบัติกัน
อยางจริงจัง ใหสมกับท่ีทานเรียกวาเปนวินัยของคฤหัสถ หรือวินัย
ชาวบาน จะวาเปน มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ เปน เกณฑวัด
ความเปนชาวพุทธ หรือเปน หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต
ใหเปนอารยชน ก็ได

คนท่ีมีความประพฤติท่ัวไปตามเกณฑมาตรฐานน้ี จึงจะ
เรียกไดวาเปน “ชาวพุทธ” และถือไดวาเปน “อารยชน”

เมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักน้ีดีแลว ก็ช่ือวาวางฐานของ
ชีวิตไดมั่นคง พรอมท่ีจะกาวหนาตอไปในวิถีชีวิตท่ีดีงาม และมี
ความสุขอยางแทจริง ซ่ึงเปนประโยชนท้ังแกตนเองและแกสังคม

สิงคาลกสูตรนั้นมีเรื่องราวอยางไร จะเลาไวสักหนอย เรื่องมีวา

วันหน่ึง พระพุทธเจาเสด็จจากวัดเวฬุวัน จะเขาไปบิณฑ-
บาตในเมืองราชคฤห เมื่อผานไปใกลๆ เมือง ก็ไดทอดพระเนตร
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เห็นมาณพคนหน่ึงช่ือวาสิงคาลกะ ซ่ึงต่ืนแตเชา ออกมานอกเมือง
ราชคฤห แลวก็ลงอาบนํ้า รางกายผาผอนเปยก ผมเปยก ข้ึนมายืน
กลางแจง แลวก็หันไปทางทิศตางๆ ไหวทิศโนนทิศน้ี รวมท้ัง ๖ ทิศ 
ครบหมด ทิศตะวันออกเปนทิศเร่ิมตน แลวก็ทิศใต ทิศตะวันตก 
ทิศเหนือ ทิศเบ้ืองลาง ทิศเบ้ืองบน

พระพุทธเจาก็เสด็จเขาไปทักทาย แลวก็ทรงสนทนาดวย  
โดยไถถามวาทานทําอะไร ชายหนุมน้ันทูลตอบวาขาพระองคไหว    
ทิศ เมื่อพระพุทธเจาตรัสถามวาทําไมจึงไหวอยางน้ัน เขาก็เลาวา

พอของกระผม เมื่อทานนอนอยูบนเตียง ตอนท่ีจะถึงแก  
กรรม ทานสั่งไววา เมื่อพอสิ้นไปแลว ขอใหลูกปฏิบัติตามคําสั่งพอ 
ขอใหลูกไหวทิศเปนประจํา จะไดเกิดสิริมงคล เจริญงอกงาม 
กระผมก็เลยปฏิบัติตามคําสั่งของพอ เพ่ือจะไดเปนลูกท่ีดี

พระพุทธเจาตรัสวา การปฏิบัติตามคําสอนของพอแมน้ันดี 
เพราะทานมีความหวังดี แตการไหวทิศของเธอ ยังไมถูกตอง ไมใช
“การไหวทิศในอริยวินัย” คือในระบบแบบแผนของอารยชน

มาณพก็สงสยัวา ทิศใน “อริยวินัย” ของอารยชน เปนอยางไร
พระพุทธเจาจึงทรงแสดงหลักคําสอนท่ีเรียกวา สิงคาลกสูตร

กอนท่ีมาณพจะไหวทิศ เขาจะไปอาบนํ้าชําระลางรางกาย  
เปนการเตรียมตัวกอน แลวก็มายืนไหว พระพุทธเจาก็ทรงสอนการ
ไหวทิศในอริยวินัย ในทํานองท่ีใหเปนลําดับอยางน้ัน

ทีน้ีก็มาดกัูนวา “อารยชน” ควรไหวทิศ คอื ปฏบัิตติอชีวิตของ
ตน ตอเพ่ือนมนุษย และตอสภาพแวดลอมท่ีอยูรอบตวัเราน้ีอยางไร 
เพ่ือใหชีวิตดีงาม มีความสุขความกาวหนา และใหสังคมเจริญ
พัฒนาไปไดดวยดี มคีวามเขมแข็งมัน่คง ดาํรงในสนัติสขุท่ีย่ังยืน
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ขั้นที่ ๑ รักษาชีวิตใหสะอาด

ข้ันแรก ละเวนความช่ัวตางๆ เหมือนทําความสะอาดชําระ
ลางรางกายใหหมดจด เสร็จแลวจึงมาไหวทิศ

สิ่งช่ัวรายท่ีตองชําระลางมี ๑๔ ประการ คือ

๑. กรรมกิเลส ๔ คือการกระทําท่ีทําใหชีวิตมัวหมอง เปน
การกระทําท่ีเสียหาย คือการดําเนินชีวิต หรือความประพฤติท่ี
เบียดเบียนกัน ๔ ประการ ไดแก

๑. ปาณาติบาต การทําราย เบียดเบียนชีวิตรางกายผูอื่น
๒. อทินนาทาน การลักทรัพย ละเมิดกรรมสิทธิ์ของผูอื่น
๓. กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม ลวงละเมิดคู

ครองของคนอื่น
๔. มุสาวาท การพูดเท็จ โกหก หลอกลวง ทํารายเขาดวย

วาจา
สี่อยางน้ีเปนกรรมกิเลส คือความประพฤติเสียหาย ทานให

ละเวนเสีย ดูก็คลายๆ กับ ๔ ขอแรกในหลักศีล ๕ แตอาจจะสงสัย
วาขอสุดทาย คือ สุราฯ ไปไหน เด๋ียวจะมีเอง

สี่ขอน้ีเปนตัวกรรม แตขอสุราฯ น้ัน ไมใชกรรม เวลาเราพูด
ถึงหลักศีล ๕ เราเรียกวา สิกขาบท สี่ขอตนน้ันเปนกรรมบถดวย
และเปนสิกขาบทดวย แตขอสุราฯ ไมเปนกรรมบถ เปนเพียง   
สิกขาบท

กรรมบถเปนตัวกรรม การไปทํารายชีวิตรางกายเขา ไปลัก
ทรัพยเขาน้ีเปนกรรมช่ัว แตการด่ืมสุรา ยังไมใชเปนกรรมในตัวเอง 
เพราะมันเปนเร่ืองของการด่ืมเขาไปแลวทําใหขาดสติ แลวจะไป
ทําราย ไปทําอะไรไมดี จึงเปนกรรมอีกทีหน่ึง
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แตเวนสุราเปนสิกขาบท คือเปนขอฝกหัดวาจะเวนจากสิ่งท่ี
ไมดี ท่ีจะกอใหเกิดโทษอยางอื่น จึงมาเปนสิกขาบทดวย เพราะวา
เอามาใชในการฝก เปนขอปฏิบัติสําหรับฝกหัดดําเนินชีวิตท่ีดี

ในท่ีน้ี พูดถึงเฉพาะกรรมก็เลยมีแค ๔ ขอ เรียกวากรรม-
กิเลส เพราะเปนกรรมท่ีเศราหมอง คือเปนความประพฤติเสียหาย

กรรมน้ีคลุมไปถึงอาชีพการงานดวย อาชีพการงานเปนหลัก
สําคัญของชีวิตของเรา ก็ไมใหมีเจาสี่ตัวน้ี คือใหละเวน ไมใหเปน
อาชีพการงานประเภทท่ีมีการทํารายเบียดเบียนชีวิตเขา ไมเปน
อาชีพท่ีลวงล้ําละเมิดทรัพยสินของคนอื่น ไมใชอาชีพลักขโมย ไม
ใชอาชีพท่ีจะทําความประพฤติผิดทางกาม และไมใชอาชีพท่ีหลอ
กลวง ใชวาจาโกหกผูอื่น

กรรมกิเลส คือความประพฤติมัวหมองเสื่อมเสียแกชีวิตน้ี 
ทําใหเกิดเวรภัยในสังคม เปนการสรางเคร่ืองกีดก้ันขัดขวางความ
เจริญกาวหนาและกอกวนความสงบสุขในชีวิตของตนเอง

ผูท่ีไมกอกรรมกิเลสท้ัง ๔ น้ี จะมีชีวิตท่ีปลอดโปรง เหมือน
คนท่ีรางกายสะอาด รูสึกโปรงโลงเบาและม่ันใจท่ีจะกาวไปทํา     
อะไรๆ ดวยความสบายใจ

๒. อคติ ๔ ไดแกความลําเอียง หรือความประพฤติออก
นอกทางของธรรม ๔ อยาง คือ

๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา
๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว
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คฤหัสถ เมื่อเจริญเติบโตเปนผูใหญข้ึน จะตองรับผิดชอบ
กลุมคนหรือหมูชน เชน เปนหัวหนาครอบครัว เปนหัวหนาหนวย
งาน เปนหัวหนาชุมชน เปนตน ซ่ึงจะตองรักษาความเปนธรรม ให
ความเปนธรรม แกคนในความดูแลของตน เพ่ือใหกลุมคนหรือ  
หมูชนน้ันอยูกันโดยสามัคคี มีความสงบสุข พระพุทธเจาจึงทรงให
เวนความลําเอียง คือความประพฤติผิดธรรม หรือคลาดจากธรรม 
เพราะชอบ ชัง ขลาด เขลา แตใหดํารงอยูในธรรม คือความถูก
ตองดีงาม และความเท่ียงธรรม

๓. อบายมุข ๖ ไดแก ทางแหงความเสื่อม โดยเฉพาะชอง
ทางส้ินเปลืองหมดไปของทรัพยสินเงินทอง

ในการทํามาหาเลี้ยงชีพของคฤหัสถน้ัน เร่ืองสําคัญก็คือ 
ตองสามารถเก็บเงินเก็บทองได แตถามีอบายมุขแลวเงินก็หมด 
เก็บไมได เงินไมอยู

พูดตามสํานวนของทานวา เงินทองท่ียังไมเกิด ก็ไมเกิดข้ึน 
เงินทองท่ีเกิดข้ึนแลว ก็หมดสิ้นไป

นอกจากเสื่อมทรัพยสินเงินทองแลว ก็เสื่อมอยางอื่นดวย 
จิตใจก็ไมอยูกับหนาท่ีการงาน ถาอยูในวัยเรียน ก็เสียการศึกษา 
ซํ้ารายสุขภาพก็เสื่อมโทรมดวย เพราะฉะน้ัน ทานจึงใหเวนอบาย-
มุขท่ีเปนทางแหงความเสื่อมท้ัง ๖ อยาง คือ

๑. เปนนักเลงสุรา เปนนักด่ืม หมกมุนกับสุรายาเมา และสิ่ง
เสพติดตางๆ

๒. เปนนักเที่ยว เท่ียวไมเปนเวลา เท่ียวเสเพลเร่ือยเปอย 
สมัยกอนเรียกวา นักเท่ียวกลางคืน
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๓. เปนนักหมกมุนการบันเทิง สมัยกอนเรียกวาดูการละเลน 
หมายความวา หมกมุนเอาแตเร่ืองสนุกสนานบันเทิง วนเวียนอยู
กับสถานและรายการบันเทิง จะหาแตความสนุกอยางเดียว มัว
เมา ท้ิงการเรียน ไมเอาการเอางาน ไมมีเวลาหาเงินหา   ทอง และ
ผลาญเงินทองท่ีมีอยู

๔. เปนนักเลงการพนัน ซ่ึงผลาญทรัพยอยางย่ิง อยางท่ี
โบราณวาไฟไหมยังดีกวาเลนการพนัน เพราะไฟไหมน้ัน ถึงบาน
จะหมด ท่ีดินก็ยังอยู แตถาเลนการพนัน แมแตท่ีดินก็หมดดวย ไม
มีอะไรเหลือ

๕. คบคนชั่วเปนมิตร เชน คบนักเลงสุรา นักด่ืม นักการพนัน 
นักเท่ียวเสเพล คบคนอยางไร ก็พาไปเปนอยางน้ัน ทําใหเราพลอย
เสียไปดวย

๖. เกียจครานการงาน คือไมเอาใจใสการงาน เอาแตจะนอน
สบาย พอมีงานหรือเร่ืองท่ีจะตองทํายากหนอย ก็อางโนนอางน่ี
หลบหลีกไปเร่ือย

น่ีคืออบายมุข ๖ นับตอจากกรรมกิเลส ๔ และอคติ ๔ รวม
แลวเปน ๑๔ ขอ เปนสิ่งสกปรกเสียหายหรือเปรอะเปอนท่ีควรละ
เลิกหลีกเวน เพ่ือชําระลางชีวิตใหบริสุทธิ์ สะอาด โปรงโลง เบา
สบาย

การท่ีมาณพไปอาบนํ้าชําระรางกาย เขาก็ไดความสะอาด
แคขางนอก แตถาเราชําระความช่ัว ๑๔ อยางน้ีแลว ก็จะทําชีวิต
ใหสะอาดบริสุทธิ์ เมื่อชีวิตสะอาดดี ก็พรอมท่ีจะอยูรวมสังคมและ
ดําเนินชีวิตอยูในโลกโดยสวัสดี
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ขั้นที่ ๒ เตรียมตัวไหวทิศ

การจะไหวทิศน้ัน แมจะข้ึนจากนํ้าชําระลางรางกายเสร็จมา
แลว ก็ยังมีข้ันตระเตรียมอีก เชน มาจัดแจงบริเวณและท่ียืน    
เปนตน ซ่ึงรวมแลวยังมีอีก ๒ ข้ัน คือ

๑. เลือกคบคน ในตอนเวนอบายมุข ไดบอกแลววา ไมให
คบคนช่ัวเปนมิตร ทีน้ีก็มาเตรียมตัวเลือกคนท่ีจะคบ โดยรูจักแยก
วามิตรด ีและมิตรช่ัว เปนอยางไร มิตรมีก่ีประเภท ดูลักษณะคนท่ี
ควรคบ

การคบคนน่ีทานถือวาเปนเร่ืองสําคัญ หลักกัลยาณมิตร 
สอนวา ในการอยูรวมสังคมน้ี การรูจักเลือกคนท่ีเก่ียวของคบหา
เปนเร่ืองใหญมาก เพราะฉะน้ันจึงตองรูจักแยกวา ใครเปนมิตรแท 
ใครเปนมิตรเทียม

เร่ืองมิตรแท ๔ ประเภท มิตรเทียม ๔ ประเภทน่ีเรียนกันยาว 
เมื่อพูดเอาแคหลักการก็คือ ใหรูจักแยกไดวา คนอยางไรเปนมิตร         
แท คนอยางไรเปนมิตรเทียม แลวก็คบแตมิตรแท๑

ทานไมไดบอกวาไมใหเก่ียวของกับคนชั่วเลยนะ เด๋ียวจะพูด
วา ถาอยางน้ันคนไมดีเราก็ละท้ิงเลยสิ พระพุทธเจาตรัสสอนวา 
ไมใหคบคนช่ัว เวนแตจะชวยเหลือเขา

แตถาเราจะชวยเขา เราตองพรอมกอน ตองเห็นชัดวาเราอยู
ในภาวะท่ีเขมแข็งพอ และมีปญญา ตองเขาใจวาสิ่งท่ีเขาทําเปน
สิ่งท่ีไมดี จะทําใหเกิดความเสื่อมหรือเสยีหายอยางไร และอยูใน
วิสัยท่ีจะชวยได หรือมีทางเขาไปเก้ือกูลชักนําดึงเขาข้ึนมา
                                                                                                                                                                                                               
๑ ดู มิตรแท ๔ ประเภท และมิตรเทียม ๔ ประเภท ใน ภาคผนวก
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แตถาเราเปนฝายออนแอกวา เราเองอาจจะแย อาจจะ
กลายเปนฝายท่ีถูกเขาชักจูงหรือดึงลงไป เพราะฉะน้ันจึงตอง
ประมาณกําลังของตน

เปนอันวา ไมคบคนช่ัว เวนแตจะชวยเหลือ แตตามปกติ วา
โดยหลักการท่ัวไปก็คือ คนช่ัวคนไมดีเปนพาล เราไมเอา เราคบหา
บัณฑิต ท่ีจะชักพาชีวิตไปสูความสุขความเจริญ ตามหลักท่ีทานวา 
ยํ เว เสวติ ตาทิโส - คบคนใด ก็เปนเชนคนน้ัน

นอกจากคบกันธรรมดาแลว ก็รูจักคบคนในวงการหรือกิจ
การงาน ในการงานนั้น ถาเรารูจักเลือกคบหาคน ก็จะเปนทางของ
ความเจริญกาวหนา เชน คนท่ีประกอบธุรกิจการคา ก็ตองรูวาคน
ไหนมีความสําคัญอยูในวงการธุรกิจท่ีตัวเก่ียวของ คนไหนรูเร่ือง
น้ันเร่ืองน้ีดี คนไหนจะชักพาใหเขาถึงทางของความกาวหนาได เรา
รูวาเราควรจะเขาหาใคร ในเร่ืองอะไร เรามีความตองการอะไร มี
ธุระประเภทไหน ควรจะเขาหาคนชนิดใด ตลอดกระท่ังหนังสือสื่อ
แหลงความรูแหลงขอมูล

ถารูจักเลือกคบคน รูจักปรึกษา รูจักเขาหา ท้ังผูใหญผูนอย 
และคนทุกระดับ เขาไดหมด ก็จะทําใหเจริญกาวหนาประสบความ
สําเร็จมาก

บางคนดีกับคนที่ต่ํากวาตน บางคนดีไดเฉพาะกับคนระดับ
เดียวกับตน บางคนดีกับคนเหนือตน บางคนเขากับผูใหญไดดี แต
เขากับเด็กไมได หรือบางคนเขากับเด็กได แตกับผูใหญมักขัดแยง 
บางคนเขากับผูนอยไดดี แตเขากับเพ่ือนรวมงานระดับเดียวกันไม
ได ก็เกิดปญหา



หลักสูตรอารยชน๑๐

ถาเราเขาคนไดทุกระดับ เมื่ออยูในวงงาน ผูใหญก็รักนับถือ
เคารพกัน ผูนอยก็รัก เพ่ือนก็ไปดวยกันได อยางน้ีก็เรียกวาเปนไป
ดวยดี แตท้ังหมดน้ีก็ตองเขากับธรรมดวย

เอาละ น่ีก็เปนเร่ืองของมิตรซ่ึงจะตองรูจักแยก รูจักคบ

๒. วางแผนจัดสรรทรัพย ตอจากน้ัน อีกเร่ืองหนึ่งท่ีเปนการ
เตรียมตัวข้ันสําคัญ คือการจัดสรรและวางแผนการใชจายทรัพย
ซ่ึงเปนเร่ืองใหญในชีวิตของผูครองเรือน เพราะเงินเปนหลักประกัน
ของชีวิตสําหรับคฤหัสถ อยางนอยตองใหพ่ึงตัวเองไดในทาง
เศรษฐกิจ เร่ืองน้ีพระพุทธเจาทรงยํ้าความสําคัญอยูเสมอ ตางจาก
พระสงฆท่ีชีวิตพ่ึงวัตถุนอยและญาติโยมเลี้ยง จึงเนนการพัฒนา
ดานจิตใจและความสมบูรณทางปญญา

เพราะฉะน้ัน คฤหัสถจะตองมีความมั่นใจในเร่ืองทรัพยน้ีท้ัง 
๒ ข้ัน คือ ท้ังข้ันมีทรัพยพอท่ีจะใชจาย และข้ันใชจายทรัพยพอดี
กับความเปนอยู ในการท่ีจะมีชีวิตท่ีดีงามมีความสุข และเปนสวน
รวมท่ีสรางสรรคของสังคม โดยมีหลักการจัดสรรทรัพยและวาง
แผนการใชจายไวเปนอยางดี ท้ังน้ี จะจัดสรรอยางไร ก็ใหเหมาะ
กับยุคสมัยทองถ่ินน้ัน แตตองวางแผนใหมั่นใจ

ในข้ันตน การจะมทีรัพยเพียงพอท่ีจะใชจาย ใหอยางนอยพ่ึงตน
ไดทางเศรษฐกิจน้ัน ก็โยงยอนไปถึงการมีฐานท่ีตองเตรียมไวดีแลว
ถึง ๒ ช้ัน (สัมพนัธกบัการทาํหนาทีข่องพอแม ครอูาจารย ในหลักทศิ ๖) คอื

๑. การศึกษาศิลปวิทยา เพ่ือใหมีวิชาท่ีจะหาเลี้ยงชีพ โดยมี
ท้ังความรูดี และมีฝมือถึง ดวยความชํ่าชองศาสตร เช่ียวชาญศิลป 
อยางนอยดานหน่ึง ซ่ึงจะเปนฐานรองรับการงานอาชีพของตน และ
เปนสวนรวมในการพัฒนาสังคมเสริมความมั่นคงของประเทศชาติ
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๒. การประกอบอาชีพ โดยนําศิลปวิทยาท่ีไดศึกษาเช่ียว
ชาญชํ่าชองน้ันมาใชทํางานหาเลี้ยงชีพท่ีสุจริต ประกอบอาชีพท่ี
เก้ือกูลแกเพ่ือนมนุษย อํานวยประโยชนแกสังคม และเอื้อตอการ
พัฒนาชีวิตของตนเอง

เมื่อทํางานประกอบอาชีพ ก็ถึงตอนท่ีจะเกิดมีทรัพย และใน
ตอนนี้ พระพุทธเจาก็ทรงเนนวา ใหทํางานดวยความใสใจรับผิด
ชอบ และรูจักจัดการ โดยมีความขยันหมั่นเพียร สามารถกอใหเกิด
ทรัพยและเก็บรวมรวมทุนใหเพ่ิมพูน เหมือนดังแมลงผึ้งท่ีขยันหมั่น
เพียร มีวินัยและสามัคคี เก็บรวมนํ้าหวานและเกษรทีละเล็กละ
นอยมา สรางรังใหญ หรือเหมือนปลวกตัวนอยรวมกันกอจอม
ปลวกท่ีใหญข้ึนได

คร้ันมีทรัพยข้ึนมาอยางน้ี ก็ถึงตอนท่ีจะตองใชหลกัในการจัด
สรรและวางแผนการใชจายทรัพย ซ่ึงเปนตัวจริงของการดํารงชีพ

สําหรับในพุทธกาล พระพุทธเจาไดตรัสไวเปนหลักใหญๆ ให
เหมาะกับยุคสมัยน้ันวา ใหจัดแบงทรัพยเปน ๔ สวน

๑ สวน ใชเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงบิดามารดา เลี้ยงคน
ในความรับผิดชอบ เลี้ยงคนท่ีควรเลี้ยง ตลอดจนทําอะไรตางๆ ท่ี
เปนสิ่งดีงาม เปนบุญกุศล ทําประโยชน ชวยเหลือเก้ือกูลสังคม

อีก ๒ สวน ใชทํากิจการงาน เชน เปนนักธุรกิจก็ลงทุนในการ
อาชีพ เร่ืองทุนทําการงาน ทํากิจการ ซ่ึงโยงกันท้ังประโยชนตน และ
ประโยชนสวนรวม ทานใหความสําคัญมาก ใหถึง ๒ สวน และ

อีก ๑ สวน คือสวนท่ีสี่ เก็บไวเปนหลักประกันชีวิตในยามจํา
เปน เชน เกิดเจ็บไขไดปวย อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเร่ืองท่ีคาดไม
ถึงอยางใดอยางหน่ึง ตองมีเงินเตรียมไว
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เปนอันวา พระพุทธเจาตรัสไวใหเหมาะกับคนสมัยน้ันวา จัด
สรรทรัพยเปน ๔ สวน หน่ึงสวนใช อีกสองสวนทํากิจการ อีกสวน
หน่ึงเก็บไว เราก็เอาหลักการน้ีมาประยุกต คือจัดเร่ืองทรัพยใหดี 
เตรียมวางแผนการใชจายตางๆ ใหเปนท่ีสบายใจวาชีวิตของเราจะ
มีความมั่นคง คนท่ีจัดสรรเงินไดดี ตัวเองก็มีความมั่นใจ และชีวิตก็
มีความมั่นคง

ตอนน้ีถือวาพรอมแลว คราวน้ีก็ไหวทิศไดอยางโปรงใจ

ขั้นที่ ๓ ไหวทิศทั้ง ๖

๑. ไหวทิศ ๖ ไหวทิศคืออยางไร? การท่ีเราอยูในโลกน้ี ก็คือ 
อยูในสภาพแวดลอม โดยเฉพาะเพ่ือนมนุษย ท่ีอยูรอบตัว มนุษยท่ี
อยูรอบตัวเราน้ี ยอมจะมีความสัมพันธกับเราในฐานะตางๆกัน

เปรียบคนท้ังหลายท่ีอยูในฐานะตางๆ ก็เหมือนกับเปนทิศ
นอยใหญ ท่ีอยูลอมรอบ ซ่ึงเราจะตองปฏิบัติใหถูกตอง จึงจะมีชีวิต
อยูดวยดีมีความสุขความเจริญ

การไหวทิศ ก็คือการปฏิบัติโดยถูกตองตอบุคคลเหลาน้ัน
คนท่ีบัญญัติเ ร่ืองทิศน้ัน เขาบัญญัติโดยเอาทิศท่ีพระ

อาทิตยข้ึนเปนหลัก เพราะฉะน้ัน เขาจึงหันหนาไปหาพระอาทิตย
กอน พระอาทิตยข้ึนทางไหน ก็หันหนาไปทางน้ัน พอเห็นพระ
อาทิตยแลวก็เร่ิมกําหนดทิศ ก็เลยถือวา ทิศเบ้ืองหนาเปนทิศตะวัน
ออก

เพราะฉะน้ัน ภาษาบาลีจึงเรียกทิศตะวันออกวา ปุรัตถิมทิศ
คือทิศบูรพา แปลวา ทิศขางหนา ก็คือทิศตะวันออก
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๑. ทิศเบื้องหนา เปนทิศท่ีมากอน บุคคลท่ีมากอนเราก็คือ 
พอแม ทานเกิดกอนเรา และเปนผูนําเรา เร่ิมตั้งแตใหชีวิตและ
เลี้ยงดูเรา เพราะฉะน้ัน ทิศแรกจึงไดแก พอแม

ไหวทิศเบ้ืองหนา ก็คือปฏิบัติหนาท่ีตอพอแม เคารพบํารุง
พอแมใหถูกตอง เชน ทานเลี้ยงดูเรามาแลว ก็เลี้ยงทานตอบ ชวย
เหลือทํากิจธุระการงานของทาน ดํารงรักษาวงศตระกูล ประพฤติ
ใหสมควรแกความเปนทายาท และเมื่อทานลวงลับไปแลวก็ทําบุญ
อุทิศใหทาน น้ีวาไปตามหลักท่ีเรียนมาแลว และถาตัวเองไปเปน
พอแม ก็ปฏิบัติตอลูกตามหลักท่ีทานจัดไวคูกัน

๒. ทิศเบื้องขวา พอหันหนาไปทางตะวันออก ขางขวามอืก็
เปนทิศใต ทานเรียกวาทิศเบ้ืองขวา คือทักษิณทิศ

ทักษิณหรือขวาน้ี คติโบราณถือเปนเร่ืองของการแสดงความ
เคารพ อะไรไวทางขวาก็หมายความวาเราเคารพ ทิศเบ้ืองขวาก็
เลยยกใหอาจารย จัดครูอาจารยเปนทิศเบ้ืองขวาคือทิศใต ก็ปฏิบัติ
หนาท่ีตอครูอาจารยใหถูกตอง

๓. ทิศเบื้องหลัง หมายถึงคนท่ีมาทีหลัง ซ่ึงตอนแรกเมื่อเรา
เกิดมายังไมมี ก็คือ บุตร ภรรยา หรือถาเปนผูหญิงก็ไดแกสามีกับ
ลูก ตอนเราเกิดยังไมมี มามีทีหลัง เพราะฉะน้ันจึงเปนทิศเบ้ืองหลัง 
ก็ตองปฏิบัติหนาท่ีตอสามี ภรรยา และบุตร ใหถูกตอง

๔. ทิศเบื้องซาย ไดแก มิตรสหายและผูรวมงาน ซ่ึงเปนผู    
ยืนอยูเคียงขาง ชวยประคับประคองสนับสนุน ก็ตองปฏิบัติหนาท่ี
ตอกันใหถูกตอง
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๕. ทิศเบื้องลาง ไดแก ผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจนคนงาน 
ลูกจาง และคนรับใช ตองเอาใจใส ดูแลสุขทุกข ใหเขาอยูดี อบอุน 
และคุมครองใหเขาไดรับความเปนธรรม

สวนทางฝายลูกจาง และคนงาน ก็ตองตั้งใจทํางานใหไดผล
ดี มีนํ้าใจรักสมัครสมาน

๖. ทิศเบื้องบน ไดแก พระสงฆ ซ่ึงเปนผูท่ีเราเคารพนับถือ 
เราก็ตองปฏิบัติหนาท่ีตอทานใหถูกตอง ใหทานสามารถดํารง
รักษาธรรมไวใหแกสังคม

สวนทางฝายพระสงฆก็มีหนาท่ีปฏิบัติตอชาวบานใหถูกตอง 
โดยเฉพาะตองใหธรรม และชักจูงใหเขาตัง้อยูในธรรม ซ่ึงพระพุทธ
เจาตรัสไวถึง ๖ ขอ๑

เปนอันวาครบ ๖ ทิศ การไหวทิศ ก็คือ การปฏิบัติหนาท่ีตอ
บุคคลท่ีอยูในฐานะตางๆ ท่ีเราเก่ียวของในสังคมใหถูกตอง

เมื่อเราปฏิบัติหนาท่ีตอบุคคลเหลาน้ันถูกตองแลว ก็ทําให
ชีวิตปลอดโปรง เปนอยูและดําเนินไปดวยดี ทานเรียกวามีความ
สวัสดี สังคมก็เรียบรอย รมเย็น มั่นคง

เมื่อเราไหวทิศไดถูกตองอยางน้ี ก็เปนมงคล นําความสุข
ความเจริญมาใหอยางแนนอน เปนการไหวทิศแบบอารยชน

ไมใชไปยืนไหว หรือน่ังกราบทิศตะวันออก ทิศเหนือ ฯลฯ 
เหมือนสิงคาลกมาณพ

                                                                                                                                                                                                               
๑ ดู รายละเอียดวิธีปฏิบัติตอทิศทั้ง ๖ ใน ภาคผนวก
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๒. สังคหวัตถุ ๔ หลังจากตรัสเร่ืองทิศ ๖ แลว ในท่ีสุดพระ
พุทธเจาก็ทรงปดทายดวย สังคหวัตถุ ๔

ขออธิบายวา บุคคลท่ีอยูแวดลอมเราท้ัง ๖ ทิศน้ัน เรามีหนา
ท่ีท่ีจะปฏิบัติตางกันไปแตละทิศ แตในท่ีสุดทุกคนก็เปนสมาชิกของ
สังคมเดียวกัน ดังน้ันจึงตองมีสังคหวัตถุ ๔ น้ีไวสําหรับใชกับทุก
คนท่ัวท้ังสังคม พระพุทธเจาจึงตรัสสังคหวัตถุ ๔ ไวคุมทายอีกที
หน่ึงวา เราอยูในสังคมจะตองใชสังคหวัตถุ ๔ น้ีกับทุกคน

สังคหวัตถุ ๔ น้ีเปนธรรมภาคปฏิบัติ จะเห็นวา ในธรรม
หมวดน้ีไมพูดถึงเมตตากรุณาเลย เพราะอันน้ันเปนคุณธรรมในใจ 
ในท่ีน้ีเอาแตเร่ืองการปฏิบัติท่ีแสดงออกภายนอกจริงๆ

สังคหวัตถุ แปลวา หลักการสงเคราะห คือ หลักการยึด
เหน่ียวใจคน และประสานหมูชนไวในสามัคคี ทําใหตนเองก็เปนท่ี
รัก และชุมชนก็รวมกันอยูได ไมแตกแยกกระจัดกระจาย ทําให
สังคมมีเอกภาพและมีความมั่นคง สังคหวัตถุ ๔ คือ

๑. ทาน การใหปน เอื้อเฟอเผื่อแผ เฉลี่ยเจือจาน แจกจาย 
ชวยเหลือดวยสิ่งของ ทรัพยสินเงินทอง ตลอดจนวิชาความรู (ชวย
ดวยทุน สิ่งของ หรือความรู)

- ใหดวยเมตตา แสดงนํ้าใจไมตรี สรางเสริมมิตรภาพ
- ใหดวยกรุณา ชวยปลดเปลื้องความทุกขความเดือดรอน
- ใหดวยมุทิตา สงเสริมผูทําความดี คนท่ีเจริญกาวหนา

๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน ใชคําสุภาพ ใหเกียรติกัน พูด
ดวยความหวงัดีมนํ้ีาใจ บอกแจงสิง่ท่ีเปนประโยชน  (ชวยดวยถอยคํา)

- พูดดวยเมตตา ทักทายปราศรัยแสดงนํ้าใจไมตรีพาทีสภุาพ
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- พูดดวยกรุณา เห็นใจ ปลอบใจ แนะนํา ใหคําปรึกษา บอก
ทางแกปญหา

- พูดดวยมุทิตา พูดใหกําลังใจ แสดงความสงเสริมสนับสนุน

๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา สละเรี่ยวแรงกําลังกาย 
กําลังความสามารถ ชวยเหลือผูอื่น และบําเพ็ญประโยชน (ชวย
ดวยกําลังงาน)

- ชวยดวยเมตตา แบงเบาภาระ รวมมือ แสดงนํ้าใจไมตรี
- ชวยดวยกรุณา นําพาผูออนแอหรือตกอยูในอันตรายให
หลุดรอดพนภัย

- ชวยดวยมุทิตา ใหกําลังสนับสนุนรวมมือแกผูทําความดี
และเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชน

๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาเสมอสมาน รวมหมู รวมมือ รวม
จุดหมาย รวมแกไขปญหา รวมสุขรวมทุกข ปฏิบัติตอกันโดยเสมอ
ภาค เสมอตนเสมอปลาย ดวยเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
ใหเหมาะกับแตละสถานการณ (ชวยดวยการรวมสรางสรรคและ
แกปญหา)

เปนอันวาครบถวนแลว ท้ังหมดน้ีพระพุทธเจาตรัสไวเปน
แบบแผน ทานเรียกวา “วินัยของคฤหัสถ” (วินัยชาวบาน)

คําวา วินัยของคฤหัสถ น้ี เปนคําท่ีพระอรรถกถาจารยมา
เรียกอีกทีหน่ึง ซ่ึงก็เปนคําท่ีเหมาะดี เปนชุด เปนลําดับ

ชาวพุทธ และมนุษยทุกคน ควรจะยึดถือขอปฏิบัติใน
สงิคาลกสตูรน้ีเปนหลกัในการดําเนินชีวิต
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เมื่อไดหลักน้ีเปนพ้ืนฐานท่ีดีแลว ก็บําเพ็ญคุณธรรมอยางอื่น
ตอไปไดสะดวก เพราะสรางฐานไวดีแลว ชีวิตของเราจะมีความมั่น
คง ท้ังในดานเศรษฐกิจเก่ียวกับเร่ืองทรัพยสินเงินทอง และในดาน
การอยูรวมสังคม เรียบรอยสบายใจ

ตอจากน้ีก็บําเพ็ญคุณความดีตามหลักธรรมขออื่นย่ิงข้ึนไป
อีก ซ่ึงจะปฏิบัติกาวหนาไปอยางไรก็ได เพราะวางฐานไวเรียบรอย
ดแีลว

ท้ังหมดน้ีคือหลักหรือแบบแผนชีวิตของคฤหัสถ
แมแตพระ เมื่อลาสิกขาไปเปนคฤหัสถ ก็ตองขอใหนําเอา

หลักน้ีไปเปนเคร่ืองเตือนใจตนและทบทวน เพ่ือจะไดดําเนินตาม
พระพุทธประสงค และชวยแนะนําผูอื่นตอไป

นาํพาชีวิตไปใหถึงจุดหมาย

เมื่อเตรียมพ้ืนฐานหรือวางฐานชีวิตเรียบรอยดีอยางน้ีแลว
ก็มาดูหลักตอจากน้ัน เพ่ือดําเนินชีวิตใหกาวหนา จะไดประสบ
ความสําเร็จท่ีสูงข้ึนไปจากพ้ืนฐานน้ัน จนบรรลุจุดหมาย

คนเราเกิดมาก็มุงหาสิ่งท่ีเรียกวา ประโยชน ซ่ึงในทางพระ
พุทธศาสนาเรียกวา “อัตถะ” ซ่ึงแปลอีกอยางหน่ึงวา จุดมุงหมาย

เราควรจะมีจุดหมายของชีวิต ท่ีถูกตอง ดีจริง เปนประโยชน
จริง ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสแบงไวเปน ๓ ระดับ หรือแบบยอเปน ๒ 
ระดับ เรียกวา “อัตถะ” แปลวาจุดหมาย หรือประโยชน

คนเราเกิดมาแลว ไมควรมีชีวิตอยูอยางเลื่อนลอย แลวก็
ตายไปเปลาๆ แตควรอยูอยางมีจุดหมาย ท่ีเปนอัตถะ คือเปน
ประโยชนอยางแทจริง ท่ีทานพิสูจนแลว และบอกไวใหน้ี
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จุดหมายของชีวิต ๓ ระดับน้ัน คือ

๑. ประโยชนตอหนา เรียกวา “ทิฏฐธมัมิกตัถะ” ทิฏฐธรรม แปล
วา สิ่งท่ีตามองเห็น หรือทันเห็น จึงแปลกันวาประโยชนปจจุบัน 
หรือประโยชนทันตา ไดแกประโยชนระดับท่ีตามองเห็น ไดแก การ
มีทรัพยสินเงินทอง ความเปนท่ียอมรับในสังคม มีมิตรสหาย
บริวาร ชีวิตครอบครัวท่ีดี การมีรางกายแข็งแรงไรโรค เปนตน

๒. ประโยชนเลยตาเห็น คือ ประโยชนในข้ันท่ีลึกลงไป แปล
กันวา ประโยชนเบ้ืองหนา ภาษาบาลีเรียกวา “สัมปรายิกัตถะ”
เบ้ืองหนา ก็คือ ลึกล้ําเลยไป ตาไมเห็น

ประโยชนท่ีเปนจุดหมายข้ันตาไมเห็น คือเร่ืองนามธรรม 
เก่ียวกับคุณธรรมความดี ท่ีเปนการพัฒนาชีวิตจิตใจ ใหมีความสุข
ความซ้ึงใจอยางประณีตท่ีตามองไมเห็น เชน ความสขุใจ อิม่ใจ ภมูิ
ใจ มั่นใจ ความรูสึกในคุณคาและความหมายของชีวิต ท่ีเกิดจาก

- ศรัทธา มีหลักใจ ท่ียึดเหน่ียวนําทาง ใหไมอางวาง ใหมั่นใจใน
ความดีและกรรมดี

- การดํารงอยูในความประพฤติท่ีดีงาม ตั้งอยูในความสุจริต

- ความมีจิตใจกวางขวาง เอื้อเฟอเผื่อแผ ไดชวยเหลือเพ่ือน
มนุษย ไดเสียสละบําเพ็ญประโยชน ตลอดจน

- การสละละกิเลสในจิตใจออกไปได ใหใจโลงใจโปรงผองใส และ

- มีปญญาท่ีรูเขาใจสิ่งท้ังหลายถูกตองตามเปนจริง

ท้ังหมดน้ีเปนประโยชนข้ันท่ีย่ิงล้ําลึกซ้ึง เลยจากท่ีตามองเห็น
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ในข้ันแรก ประโยชนท่ีตามองเห็น โดยมากเปนประโยชนท่ี
เราเอาเขามาใหตัวเอง เชน ทรัพยสินเงินทอง ซ่ึงเปนหลักประกัน
ชีวิตในโลก แตพอถึงประโยชนข้ันท่ีสองน้ี ทรัพยสินเงินทองหรือ
ประโยชนซ่ึงตามองเห็นท่ีเขามาเมื่อก้ีน้ันกลับออกไป คือออกไปทํา
ประโยชนใหเกิดข้ึนแกผูอื่นหรือวงสังคม และเปนเร่ืองของการทํา
สิ่งท่ีดีงาม บําเพ็ญความดีท่ีทําใหเกิดความสุขทางจิตใจ

ในข้ันแรกไดความสุขทางดานรางกาย แตในข้ันน้ีไดความ
สุขทางจิตใจ ในข้ันแรกมีความสุขจากการไดจากการเอา แตในข้ัน
น้ีมีความสุขจากการให จากการท่ีใจมีคุณธรรม เปนการพัฒนา
ชีวิตใหไดประโยชนสูงข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง จึงเรียกวาสัมปรายิกัตถะ

๓. ประโยชนสูงสุด คือ การมีปญญารูเทาทันโลกและชีวิต 
จนกระท่ังจิตใจเปนอิสระ ไรทุกข เรียกวา “ปรมัตถะ”

คนท่ีบรรลุสัมปรายิกัตถะน้ัน อยูในข้ันของความดี แตพึง
ทราบวา คนดีก็ยังมีความทุกข คนช่ัวก็มีทุกขแบบคนชั่ว คนดีก็มี
ทุกขแบบคนดี

คนดีทําความดี ก็มักอยากใหเขาชมบาง บางคนทําดีแลว
เห็นวาไมไดผลท่ีตองการ ก็บอกวาแหม... ทําดีแลวไมไดดีสักที 
อยางน้ีแสดงวายังมีความหวังผลอยู พอไมสมหวังก็เศรา เพราะ
ฉะน้ัน ถึงแมเปนคนทําความดี ก็ยังมีทุกขไดอยู

แตย่ิงกวาน้ันไปอีก ก็คือ ทุกชีวิต ทุกคน ไมวาคนดีหรือคน
ช่ัว ก็ลวนอยูในโลก และอยูภายใตกฎธรรมชาติ คือความจริงของ
ธรรมดาท่ีวา สิ่งท้ังหลายลวนไมเท่ียง มีความผันผวนปรวนแปรไป 
ไมคงอยูย่ังยืนตลอดไป เปนไปตามเหตุปจจัย
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เมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงผันผวนปรวนแปรไปอยางน้ี มี
การไดสิ่งท่ีปรารถนา แตตอมาก็พลัดพรากจากของรัก เปนตน คือ
พบสิ่งท่ีชอบใจบาง ไมชอบใจบาง ก็ประสบสุขและทุกข เรียกวา 
ฟู-ฟุบ ยุบ-พอง ไปตามสถานการณ คนดีจึงยังมีปญหาได

แตพอถึงประโยชนสูงสุดคือ ปรมัตถ แลว จะมีปญญารูเทา
ทันความจริงของโลกและชีวิต มองเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีจิต
ใจบริสุทธิ์หลุดพนเปนอิสระ ไรทุกข

ถึงจะประสบโลกธรรม ไมวาฝายรายฝายดี คือไดลาภ เสื่อม
ลาภ ไดยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุขหรือทุกข ก็รูทันตามเปน
จริง จิตใจไมหว่ันไหว เร่ืองช่ัวน้ันพนไปนานแลว แลวยังไมทุกข
เพราะความดีดวย เลยพนไปอีกข้ันหน่ึง

ย่ิงกวาน้ัน ยังสามารถเอาประโยชนและใชประโยชน ท้ังสิ่งท่ี
นาชอบใจ และสิ่งไมนาชอบใจน้ันดวย กับท้ังเปนหลักใหแกผูอื่น
ทามกลางกระแสท่ีปนปวนผันแปรในโลก

น้ีเรียกวามาถึงประโยชนข้ันสูงสุด หลุดพนอยูนอกเหนือสิ่ง
ผูกรัด กิเลสและความทุกขทาบไมถึง ปลอดโปรงโลงเบา ผองใส
เบิกบานไดตลอดเวลา

ท้ังสามข้ันน้ีเรียกวา อัตถะ หรือจุดหมายของชีวิต ๓ ระดับ ท่ี
เราควรจะเขาไปข้ึนใหถึง

เมื่อเกิดเปนมนุษยแลว จะตองใหไดอยางนอยข้ันท่ีหน่ึง คือ 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือประโยชนท่ีตามองเห็น ใหมีทรัพยสินเงินทอง 
อยางนอยพอพ่ึงตัวเองได สามารถสังคมกับคนอื่นได มีชีวิตครอบ
ครัวก็อยูกันดี รักษาสุขภาพไว
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แลวใชทิฏฐธัมมิกัตถะน้ันเปนฐาน พยายามเขาถึงสัมปรายิ-
กัตถะ คือประโยชนลึกซ้ึงเลยตอไปท่ีตามองไมเห็น ดวยการสราง
สรรคสิ่งท่ีดีงาม พัฒนาชีวิตของตน พัฒนาจิตใจ ทําประโยชนให
แกเพ่ือนมนุษย

จนกระท่ังเขาถึงข้ันท่ีสามคือ ปรมัตถะ ซ่ึงทําใหจิตใจเปน
อิสระดวยปญญา ท่ีรูเทาทันโลกและชีวิต ก็จบสมบูรณ

สําหรับขอท่ี ๓ น้ี บางทีทานพูดใหคนท่ัวไปฟงงายๆ โดยไม
ออกช่ือเลย เพราะคนท่ัวไปจะเนนขอ ๑ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ สวน
ขอ ๒ และ ๓ ก็รวมเขาดวยกันเปนขอเดียว คือรวมขอ ๓ เขาในขอ 
๒ เอาปรมัตถะรวมเขาไวในสัมปรายิกัตถะ

คนท่ีบรรลุประโยชนเหลาน้ี ถือเปนคนแบบอยางได เปนคน
มีชีวิตท่ีดี ซ่ึงเรียกวาเปน “บัณฑิต” ดังมีคาถาวา

ทิฏฺเฐ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
อตฺถาภิสมยา ธีโร    ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ

แปลวา ประโยชนในปจจุบันท่ีตามองเห็น อยางหน่ึง 
ประโยชนท่ีลึกซ้ึงเลยตาเห็นออกไป อีกอยางหน่ึง เพราะบรรลุ
ประโยชนท้ังสองน้ี จึงเรียกวาเปนบัณฑิต

คนเราท่ีจะเปนบัณฑิต ก็เพราะเขาถึงจุดหมายของชีวิตท่ีวา
มาน้ัน เมื่อวาตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ถือวา แมจะเรียนจบ
อะไรตออะไร ถาไมบรรลุประโยชนท่ีวาน้ี ก็ไมถือวาเปนบัณฑิต

แตใครจะเรียนวิชาอะไร หรือไมเรียนก็ตาม ถาสามารถ
ดําเนินชีวิตไดจนถึงจุดหมายน้ี ก็เปนผูมีการศึกษา ทานถือวาเปน
บัณฑิต ซ่ึงแปลวา ผูดําเนินชีวิตดวยปญญา
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ผูท่ีบวชเรียนแลว คนโบราณเรียกวา ทิด ซ่ึงสันนิษฐานกันไป
มาก็ไดความวา ท่ีถูกควรจะเขียนเปน “ฑิต” เพราะเปนคํายอหรือ
คํากรอนของคําวา บัณฑิต

ในภาษาไทย ตัว ฑ มณโฑน่ี เรานิยมอานเปน ท แตใน
ภาษาบาลีอานออกเสียงเปน ด เด็ก เชน ปณฺฑิโต พอแผลงมาเปน
ไทยแลวอานแบบบาลีก็เปนบัณฑิต (บัน-ดิด) แตพอตัดเปนตัว
เดียวเหลือแต “ฑิต” เราก็อานแบบไทยแท เปน ทิด ไป เพราะ
ฉะน้ัน ทิด ก็คือฑิต และก็คือบัณฑิต

คนท่ีบวชเรียนแลว ลาสิกขามาเรียกวา ฑิต ก็คือเปนบัณฑิต 
เมื่อเปนบัณฑิตก็ตองดําเนินชีวิตใหเขาถึงจุดหมาย ๓ ประการ 
หรือท่ียอเปน ๒ ประการอยางท่ีพูดมาแลว จึงจะสมชื่อวาเปน
บัณฑิต เปนแบบอยางในการดําเนินแนวทางของชีวิตท่ีดีงามท้ัง
หมด

สวนคนอื่นๆ ท่ีไมไดบวชเรียน ถึงจะไมไดบวชกาย ก็บวชใจ
ได แมจะเปนคฤหัสถก็เลาเรียนพระพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรมได 
เมื่อเปนชาวพุทธแลวก็ควรทําตัวใหเปนบัณฑิต ดําเนินชีวิตใหถึง
จุดหมายข้ันตางๆ ท่ีไดพูดมาน้ีเหมือนกันทุกคน
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สรุป

เปนอันวา คนท่ัวไป ท่ีเรียกวาคฤหัสถ มีหลักความประพฤติ
พ้ืนฐาน เปนหลักประกันของชีวิต ไดแกการปฏิบัติตามหลักใน
สงิคาลกสตูร ท่ีเรียกวาคิหิวินัย คอื วินัยของคฤหสัถ ไดแก เวนความ
ช่ัว ๑๔ ประการ แลวเตรียมชีวิตดวยการคบหาคนและจัดสรร
ทรัพยใหดี แลวก็ไหวทิศ ๖ พรอมท้ังปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔

เมื่อวางฐานดีอยางน้ีแลว ก็ดําเนินชีวิตใหเขาถึงจุดหมาย 
ท้ังในข้ันประโยชนท่ีตามองเห็น ประโยชนท่ีเลยตามองเห็น และ
ประโยชนสูงสุด ลุถึงสันติสุข และอิสรภาพของชีวิต

เพ่ือความสะดวกในการทบทวนและใชเปนแนวปฏิบัติ จะ
สรุปหลักท้ังหมดไวท่ีน่ีอีกคร้ังหน่ึง คือ

๑. วางฐานชีวิตไว ใหมั่นคงแนนหนา ดวยวินัยของ
คฤหัสถ กลาวคือ

ก. ทําชีวิตใหสะอาด โดยหลีกเวนความช่ัวเสียหาย ๑๔ 
ประการ
 ๑. เวนกรรมกเิลส คอื ความประพฤตมิวัหมอง ๔ อยาง
 ๒. เวนอคติ คือ ความลําเอียงประพฤติคลาดจาก

ธรรม ๔ อยาง
 ๓. เวนอบายมุข คือ ชองทางแหงความเสื่อมทรัพยอับ

ชีวิต ๖ อยาง
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ข. เตรียมทุนชีวิตใหพรอม โดยสรางและวางแผนทุน
สําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม ๒ ดาน คือ
 ๑. เลือกหาคบคน โดยหลีกเวนมิตรเทียม ๔ จําพวก 

และคบหามิตรแท ๔ ประเภท
 ๒. จัดสรรทรัพย วางแผนการใชจายใหชัดเจนเปนท่ี

มั่นใจ

ค. สรางสรรคสังคมใหสวัสดี ดวยความสัมพันธท่ีดีงาม
เก้ือกูล
 ๑. ทิศ ๖ ทําหนาท่ีถูกตองสมบูรณ ตอบุคคลรอบดาน
 ๒. สังคหวัตถุ ๔ ยึดเหน่ียวใจคน และประสาน

สามัคคีของหมูชน ใหสังคมมั่นคงมีเอกภาพ

๒. นําชีวิตไปใหถึงจุดหมาย เปนบัณฑิต และ
ดําเนินชีวิตใหบรรลุ “อัตถะ” ท้ัง ๓

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนทันตาเห็น โดยมีสุขภาพดี 
ครอบครัวดี พ่ึงตัวไดในทางเศรษฐกิจ และเปนท่ียอม
รับนับถือในสังคม

๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเลยตาเห็น  โดยมีความอิ่มใจ 
ภูมิใจ สุขใจ มั่นใจ ในคุณธรรมความดี ความมีชีวิตท่ี
สะอาดสุจริต มีคุณคา เปนประโยชน

๓. ปรมัตถะ ประโยชนสูงสุด โดยมีปญญารูแจงเห็นความ
จริงของโลกและชีวิต วางใจถูกตองตอสิ่งท้ังหลาย มีจิต
ใจเบิกบานผองใส เปนอิสระ สุขเกษม ถึงสันติ
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ตามหลักท่ีพูดมาน้ีแสดงวา แมจะเปนชาวบาน คือคฤหัสถ
ก็มีชีวิตท่ีดีงาม เจริญกาวหนา จนกระท่ังเลิศประเสริฐได

จะเห็นวา ในพุทธกาล คฤหัสถก็เปนอริยบุคคลกันมากมาย 
เพราะฉะน้ัน ถึงแมเปนพระแลวลาสิกขาไปเปนคฤหัสถ ก็ยังเปน
พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะเปนอุบาสก ยังมีความรับผิดชอบตอ
พระศาสนาอยู ทุกคนจึงตองมาชวยกัน

ท่ีวา “ชวยกัน” น้ัน อาจจะมองในแงการบํารุงพระพุทธ
ศาสนา อันน้ันก็ถูก แตท่ีจริง การรับผิดชอบ ก็คือการปฏิบัติตัวเอง
ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาน่ันเอง

ถาปฏิบัติธรรมแลวเผยแผความดีออกไป ก็เปนการทําหนาท่ี
ของอุบาสกท่ีดี เมื่อทําไดอยางน้ี ตนเองก็จะมีชีวิตท่ีดีงาม พรอม
กับชวยเหลือสรางสรรคสังคมใหสงบสุข มีความเจริญกาวหนาย่ิงๆ 
ข้ึนไปดวย





ภาคผนวก
เพื่อความสะดวกในการศึกษา ทบทวน และตรวจสอบการปฏิบัติ จึงนํา

หลักธรรมท่ีเปนมาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ หรือหลักสูตรอารยชน ท่ีไดแสดง

ไวขางตน มาประมวลไว ใหเห็นระบบท้ังหมด ดังตอไปน้ี

วนิยัชาวพุทธ - หลกัสูตรอารยชน

พระสงฆมีวินัยของพระภิกษุ ที่จะตองประพฤติใหเปนผูมีศีล ชาว

พทุธและมนษุยทัว่ไป กม็วีนิยัของคฤหสัถ ทีจ่ะตองปฏบิตัใิหเปนมาตรฐาน

หมวดหนึ่ง

วางฐานชีวิตใหม่ัน

ชาวพุทธ และมนุษยทกุคน จะตองดาํเนนิชวีติทีด่งีาม และรวมสราง

สรรคสังคมใหเจริญมั่นคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ (คิหิวินัย) ดังนี้

กฎ ๑ เวนชั่ว ๑๔ ประการ

ก. เวนกรรมกิเลส (บาปกรรมที่ทําใหชีวิตมัวหมอง) ๔ คือ
๑. ไมทํารายรางกายทําลายชีวิต (เวนปาณาติบาต)
๒. ไมลักทรัพยละเมิดกรรมสิทธิ์ (เวนอทินนาทาน)
๓. ไมประพฤติผิดทางเพศ (เวนกาเมสุมิจฉาจาร)
๔. ไมพูดเท็จโกหกหลอกลวง (เวนมุสาวาท)
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ข. เวนอคติ (ความลําเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ
๑. ไมลําเอียงเพราะชอบ (เวนฉันทาคติ)
๒. ไมลําเอียงเพราะชัง (เวนโทสาคติ)
๓. ไมลําเอียงเพราะขลาด (เวนภยาคติ)
๔. ไมลําเอียงเพราะเขลา (เวนโมหาคติ)

ค. เวนอบายมุข (ชองทางเส่ือมทรัพยอับชีวิต) ๖ คือ
๑. ไมเสพติดสุรายาเมา
๒. ไมเอาแตเที่ยวไมรูเวลา
๓. ไมจองหาแตรายการบันเทิง
๔. ไมเหลิงไปหาการพนัน
๕. ไมพัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว
๖. ไมมัวจมอยูในความเกียจคราน

กฎ ๒ เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน

ก. เลือกสรรคนท่ีจะเสวนา คบคนทีจ่ะนาํชวีติไปในทางแหงความเจรญิ
และสรางสรรค โดยหลีกเวนมิตรเทียม คบหาแตมิตรแท คือ
๑. รูทันมิตรเทียม หรือ ศัตรูผูมาในรางมิตร (มิตรปฏิรูปก) ๔ ประเภท

๑) คนปอกลอก มีแตขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔
(๑) คิดเอาแตไดฝายเดียว
(๒) ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก
(๓) ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน
(๔) คบเพื่อน เพราะเห็นแกผลประโยชน

๒) คนดีแตพูด มีลักษณะ ๔
(๑) ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย
(๒) ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย
(๓) สงเคราะหดวยสิ่งท่ีหาประโยชนมิได
(๔) เม่ือเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ
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๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔
(๑) จะทําชั่วก็เออออ
(๒) จะทําดีก็เออออ
(๓) ตอหนาสรรเสริญ
(๔) ลับหลังนินทา

๔) คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔
(๑) คอยเปนเพื่อนด่ืมนํ้าเมา
(๒) คอยเปนเพื่อนเท่ียวกลางคืน
(๓) คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน
(๔) คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน

๒. รูถึงมิตรแท หรือ มิตรดวยใจจริง (สุหทมิตร) ๔ ประเภท
๑) มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔

(๑) เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพ่ือน
(๒) เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
(๓) เม่ือมีภัย เปนท่ีพึ่งพํานักได
(๔) มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาท่ีออกปาก

๒) มิตรรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ ๔
(๑) บอกความลับแกเพื่อน
(๒) รักษาความลับของเพื่อน
(๓) มีภัยอันตราย ไมละท้ิง
(๔) แมชีวิตก็สละใหได

๓) มิตรแนะนําประโยชน มีลักษณะ ๔
(๑) จะทําชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว
(๒) แนะนําสนับสนุนใหต้ังอยูในความดี
(๓) ใหไดฟงไดรูสิ่งท่ีไมเคยไดรูไดฟง
(๔) บอกทางสุขทางสวรรคให
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๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔
(๑) เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
(๒) เพื่อนมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุข สุขดวย)
(๓) เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให
(๔) เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน

ข. จัดสรรทรัพยที่หามาได ดวยสัมมาชีพ ดังน้ี
ขัน้ที ่๑ ขยนัหมัน่ทาํงานเกบ็ออมทรพัย ดงัผ้ึงเกบ็รวมน้าํหวานและเกสร
ขั้นที่ ๒ เมื่อทรัพยเก็บกอขึ้นดังจอมปลวก พึงวางแผนใชจาย คือ

• ๑ สวน  เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวของ ทําความดี
• ๒ สวน ใชทําหนาท่ีการงานประกอบกิจการอาชีพ
• ๑ สวน เก็บไวเปนหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจําเปน

กฎ ๓ รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ

ก. ทําทุกทิศใหเกษมสันต ปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่สัมพันธกับตนใหถูก
ตองตามฐานะทั้ง ๖ คือ
ทิศท่ี ๑ ในฐานะที่เปนบุตรธิดา พึงเคารพบิดามารดา ผูเปรียบเสมือน 
ทิศเบื้องหนา ดังนี้

๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน

บิดามารดาอนุเคราะหบุตรธิดา ตามหลักปฏิบัติดังนี้

๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว
๒. ดูแลฝกอบรมใหต้ังอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. เปนธุระเม่ือถึงคราวจะมีคูครองท่ีสมควร
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเม่ือถึงโอกาส
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ทิศท่ี ๒ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย ผู
เปรียบเสมือน ทิศเบื้องขวา ดังนี้

๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ
๒. เขาไปหา เพื่อบํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา เปนตน
๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเปนกิจสําคัญ

อาจารยอนุเคราะหศิษย ตามหลักปฏิบัติดังนี้

๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง
๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ
๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใชวิชาเลี้ยงชีพไดจริง

และรูจักดํารงตนดวยดี ท่ีจะเปนประกันใหดําเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี
มีความสุขความเจริญ

ทิศท่ี ๓ในฐานะที่เปนสามี พึงใหเกียรติบํารุงภรรยา ผูเปรียบเสมือน 
ทิศเบื้องหลัง ดังนี้

๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะท่ีเปนภรรยา
๒. ไมดูหม่ิน
๓. ไมนอกใจ
๔. มอบความเปนใหญในงานบาน
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส

ภรรยาอนุเคราะหสามี ตามหลักปฏิบัติดังนี้

๑. จัดงานบานใหเรียบรอย
๒. สงเคราะหญาติมิตรท้ังสองฝายดวยดี
๓. ไมนอกใจ
๔. รักษาทรัพยสมบัติท่ีหามาได
๕. ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง
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ทิศท่ี ๔ ในฐานะที่เปนมิตรสหาย พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ผูเปรียบเสมือน
ทิศเบื้องซาย ดังนี้

๑. เผื่อแผแบงปน
๒. พูดจามีนํ้าใจ
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๔. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย
๕. ซื่อสัตยจริงใจ

มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี้

๑. เม่ือเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน
๒. เม่ือเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน
๓. ในคราวมีภัย เปนท่ีพึ่งได
๔. ไมละท้ิงในยามทุกขยาก
๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร

ทิศท่ี ๕ ในฐานะที่เปนนายจาง พึงบํารุงคนรับใช และคนงาน ผูเปรียบ
เสมือน ทิศเบื้องลาง ดังนี้

๑. จัดงานใหทําตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย ความสามารถ
๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
๓. จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอันควร

คนรับใชและคนงาน แสดงน้ําใจตอนายงาน ดังนี้

๑. เริ่มทํางานกอน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. เอาแตของท่ีนายให
๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดียิ่งขึ้น
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร
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ทิศท่ี ๖ ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพนับถือตอ 
พระสงฆ ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องบน ดังนี้

๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔

พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถ ตามหลักปฏิบัติดังนี้

๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒. แนะนําสั่งสอนใหต้ังอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งท่ียังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. ชี้แจงอธิบายทําสิ่งท่ีเคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรค สอนวิธีดําเนินชีวิตใหมีความสุขความเจริญ

ข. เก้ือกูลกันประสานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน รวมสรางสรรคสังคม
ใหสงบสุขมั่นคงสามัคคีมีเอกภาพ ดวย สังคหวัตถุ ๔ คือ

๑. ทาน เผ่ือแผแบงปน (ชวยดวยเงินดวยของ)
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน (ชวยดวยถอยคํา)
๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา (ชวยดวยกําลังแรงงาน)
๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน (ชวยดวยรวมสรางสรรคและแก

ปญหา เสมอกันโดยธรรม และรวมสุขรวมทุกขกัน)
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หมวดสอง

นําชีวิตใหถึงจุดหมาย

ก. จุดหมาย ๓ ขั้น ดําเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมาย (อัตถะ) ๓ ขั้น คือ
ข้ันท่ี ๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จดุหมายขัน้ตาเห็น หรือ ประโยชนปจจบัุน

ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค อายุยืน
ข) มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ
ค) มีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม
ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ
ท้ัง ๔ น้ี พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชใหเปนประโยชน ท้ังแกตนและผูอื่น

ข้ันท่ี ๒ สมัปรายิกตัถะ จดุหมายขัน้เลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบ้ืองหนา

ก) มีความอบอุนซาบซ้ึงสุขใจ ไมอางวางเล่ือนลอย มีหลักยึดเหนี่ยวใจ
ใหเขมแข็ง ดวยศรัทธา

ข) มีความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแตการอันดีงาม ดวย
ความสุจริต

ค) มีความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดทําประโยชนตลอดมาดวยน้ําใจ 
เสียสละ

ง) มีความแกลวกลามั่นใจ ที่จะแกไขปญหา นําชีวิตและภารกิจไปได
ดวยปญญา

จ) มีความโลงจิตมั่นใจ มีทุนประกันภพใหม ดวยไดทําไวแตกรรมท่ีดี
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ข้ันท่ี ๓ ปรมัตถะ จดุหมายสงูสดุ หรือ ประโยชนอยางย่ิง
ก) ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปร ก็ไมหวั่นไหว

มีใจเกษมศานตมั่นคง
ข) ไมถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิต ใหผิดหวังโศกเศรา มีจิตโลงโปรง

เบาเปนอิสระ
ค) สดชื่น เบิกบานใจ ไมขุนมัวเศราหมอง ผองใส ไรทุกข มีความสุขที่แท
ง) รูเทาทันและทําการตรงตามเหตุปจจัย ชีวิตหมดจดสดใส เปนอยูดวย

ปญญา
ถาบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่ ๒ ขึ้นไป เรียกวาเปน “บัณฑิต”

ข. จดุหมาย ๓ ดาน จุดหมาย ๓ ขัน้นี ้พงึปฏบิตัใิหสําเรจ็ครบ ๓ ดาน คอื
ดานท่ี ๑ อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ

ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซ่ึงพึงทําใหเกิดขึ้นแกตนเอง หรือ
พัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปใหไดใหถึง

ดานท่ี ๒ ปรัตถะ จุดหมายเพือ่ผูอ่ืน หรอื ประโยชนผูอ่ืน คอื
ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซ่ึงพึงชวยเหลือผูอื่นใหไดใหถึงดวยการ
ชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปตามลําดับ

ดานท่ี ๓ อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนท้ังสองฝาย คือ
ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคม รวม
ทั้งสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ ซ่ึงพึงชวยกันสรางสรรค บํารุง
รักษา เพื่อเกื้อหนุนใหทั้งตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย ๓ ขั้น 
ขางตน
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ชาวพุทธชั้นนํา

ชาวพุทธที่เรียกวา อุบาสก และอุบาสิกา นับวาเปนชาวพุทธชั้นนํา จะ
ตองมีความเขมแข็งที่จะตั้งมั่นอยูในหลัก ใหเปนตัวอยางแกชาวพุทธทั่วไป
นอกจากรักษา วินัยชาวพุทธ แลว ตองมี อุบาสกธรรม ๕ ดังนี้

๑. มีศรัทธา เชือ่ประกอบดวยปญญา ไมงมงาย มัน่ในพระ
รตันตรยั ไมหวั่นไหว ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญและสูงสุด

๒. มีศีล นอกจากตัง้อยูในศลี ๕ และสัมมาชพีแลว ควรถอืศลี
อโุบสถตามกาล เพื่อพัฒนาตนใหชีวิตและความสุขพึ่งพาวัตถุนอยลง
ลดการเบียดเบียน และเกื้อกูลแกผูอื่นไดมากขึ้น

๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม มุงหวังผลจากการกระทําดวย 
เรี่ยวแรงความเพียรพยายามตามเหตุผล ไมตื่นขาวเลาลือโชคลางเรื่องขลัง
มงคล ไมหวังผลจากการขออํานาจดลบันดาล

๔. ไมแสวงหาพาหิรทักขิไณย ไมไขวควาเขตบุญขุนขลังผูวิเศษ
ศักดิ์สิทธิ์ นอกหลักพระพุทธศาสนา

๕. ขวนขวายในการทะนุบาํรุงพระพุทธศาสนา ใสใจริเริ่มและ
สนับสนุนกิจกรรมการกุศล ตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา

หมายเหตุ

* วินัยชาวพทุธ นี ้ปรบัใหงายขึน้ ณ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๓ จาก “ภาค ๑: มาตรฐานชีวติของชาว
พุทธ” ในหนงัสือ ธรรมนญูชีวิต ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมือ่เสรจ็แลว ไดขอให ดร.
สมศลี ฌานวงัศะ ปรบัปรงุคาํแปลภาษาองักฤษฉบบัเดมิ ใหตรงตามฉบบัปรบัปรงุนี้

* วินัยของคฤหัสถ คือ คิหิวินัย  ไดแกพระพุทธโอวาทในสิงคาลกสูตร พระไตรปฎก
เลม ๑๑ (ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗)

* “อบุาสกธรรม ๕” มาในพระไตรปฎก เลม ๒๒ (องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐)
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